Referat FAU-møte
FAU-møte:

1/18-19

Dato:

Torsdag, 18. oktober, kl 17.30 – 19:30

Sted:

Rom 307 på KG
Tilstede: Tommy Gilen, Tove Bø Laundal,
Jennifer Varino, Merete Torp Torjussen, Ingvar Tjøstheim, Therese Mauritz,
Marit Eversten Grimstad, Marit Gaupås, Gunnar Sande
Fravær: Petter Bjerke

Saksnr.:

Sak:
Møte med rektor:

1 – 18/19

Startet året med studietur for de 100 ansatte ved KG, god start!
Skolen har hatt god oppstart med Realfag og Samfunnsklasser i vg1. I R-klassen har
elevene ekstra timer per uker. S-klassen gjør at KG ligger i forkant av ny læreplan
fra 2020. Planlegger for å ha seks paralleller igjen på vgs fra høsten 2019.
Generelt: Halvparten av elevene på vgs kommer fra Akershus.
På ungdomsskolen er det rundt halvparten av søkerne som får plass.
KG har psykisk helse som satsingsområde.
Skolen har hatt startvansker med ny digital plattform, men nå er det oppe og går.
One note går fortsatt tregt. Microsoft lover bedring i november.
KG har hatt noen pilotforsøk med mobilhotell, men har konkludert med at det er en
del av klasseledelsen hvordan lærerne vil ta i bruk mobilene i undervisningen.

2 – 18/19

Konstituering – FAUs oppdrag
Presentasjonsrunde
Fordeling av oppgaver
1. Leder: Tove Bø Laundal – fortsetter som leder (vgs 2E)
2. Nestleder: Tommy Gilen
3. Sekretær: Marit Evertsen Grimstad
4. Kasserer: Ingvar Tjøstheim
5. Kommunikasjonsansvarlig: Merete Torp Torjussen
6. 17. mai-ansvarlig: Petter Bjerke – 10B

7. Eventansvarlig: Gunnar Sande
8. Repr. i styret for KG-Alumni og venner: Marit Gaupås
9. Vararepr. i styret for KG Alumni og venner: Jennifer Varino
10. Polenturansvarlig: Therese Mauritz
Tidligere kasserer og tidligere Polentur-ansvarlig informerer om rollen.
3 – 18/19

4 – 18/19

5 – 18/19

6 – 18/19

7 – 18/19

Godkjenning av referat fra FAU møte 29. august
Referat blir i fremtiden sendt ut på mail til medlemmene i FAU slik at det er
godkjent før neste møte. Referatet legges også ut på skolens hjemmeside.
FAU tar i bruk google.docs for lagring av referater og dokumenter.
Om FAU på www.kg.vgs.no
Forslag til ny tekst om FAU ble godkjent. Merete bearbeider teksten og
sender til Tove for godkjenning før den legges ut på hjemmesiden.
Navn, mailadresse og roller til FAU-medlemmene legges ut på hjemmesiden.
Informasjonsløp mot klassekontakter og foreldre
Det settes ned en gruppe, bestående av Tove, Merete og Marit, som ser på
informasjonsløpet. Forslaget legges frem for FAU.
Foreldrekontigent – utsending av mail
Det er behov for en tydelig mail for å sikre innbetaling av
foreldrekontingent. Merete og Marit utarbeider en mail som sendes videre
til klassekontakter og foreldre.
Arrangementer fremover
FAU ønsker å arrangere to temakvelder iløpet av skoleåret, og har intensjon
om å få dette til i januar og april.
Vi holder av 22.januar, et forslag til tema for temakvelden er
rus/kriminalitet. Eventansvarlig sjekker muligheter, med f eks politiet på
Majorstua, forebyggende avsnitt.

8 – 18/19

FAU-møter høsten 2018
Hovedregel: Første tirsdag hver måned, kl 17.30-19.00
Neste møter er 6.november og 4. desember .

9 – 18/19

Eventuelt
Kontakten mellom lærere og FAU v/skolestart bør styrkes. Merete tar ansvar
for å lage informasjonsfoil som lærere får til bruk ved oppstart.

